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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: MUNICIPALITY OF AMYNTEO / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 2, 532 00, ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Πόλη: ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 53200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΙΟΒΑΝΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2, Τ.Κ. 53200, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΕΛΛΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: giovanitsael@amyntaio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2386350144
Φαξ:  +30 2386350133
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.amyntaio.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (8κ.μ. και 12 κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων) 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Αριθμός αναφοράς: 8051/27-05-2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:giovanitsael@amyntaio.gr
http://www.amyntaio.gr/
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή 
βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας, προϋπολογισμού 240.000,00 € προ Φ.Π.Α., όπως ορίζεται 
ειδικότερα στον Αναλυτικό Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, καθώς και στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η προμήθεια διαιρείται σε δύο (2) Τμήματα. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για ένα εκ των δύο 
Τμημάτων είτε και για τα δύο Τμήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές 
προσφορές

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Απορριμματοφόρο χωρητικότητας οκτώ (8) κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL533 Φλώρινα / Florina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχημάτος με συμπιεστή 
βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας, προϋπολογισμού 110.000,00 € προ Φ.Π.Α., όπως ορίζεται 
ειδικότερα στον Αναλυτικό Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, καθώς και στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας 14, συγχρηματοδότηση από το 
Ταμείο Συνοχής) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αμυνταίου Κωδικός ΟΠΣ 5030935 και Κωδικός Πράξης ΣΑ 
2020ΣΕ27510007

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Απορριμματοφόρο χωρητικότητας δώδεκα (12) κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL533 Φλώρινα / Florina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχημάτος με συμπιεστή 
βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας, προϋπολογισμού 130.000,00 € προ Φ.Π.Α., όπως ορίζεται 
ειδικότερα στον Αναλυτικό Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, καθώς και στο άρθρο 1.3 της Αναλυτικής Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 130 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας 14, συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Αμυνταίου. με κωδικό ΟΠΣ 5030935 και Κωδικός πράξης ΣΑ 
2020ΣΕ27510007.
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης 
αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η υποβολή προσφοράς από διαγωνιζόμενο αποτελεί 
τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 
προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4.800,00 € (τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ), σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Σε περίπτωση υποβολής προσφορών για επιμέρους Τμήματα της Προμήθειας, το ύψος της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Υποβολή Προσφοράς για: Ποσό Εγγυητικής Επιστολής
Τμήμα Α: Απορριμματοφόρο χωρητικότητας οκτώ (8) κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων 2.200,00 €
Τμήμα Β: Απορριμματοφόρο χωρητικότητας δώδεκα (12) κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων 
2.600,00 €
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
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IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/07/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμό 145/2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ: ΩΜΦΡΩΨΛ-ΕΙΧ)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η δημοπράτηση της προμήθειας και η εκτέλεση της σύμβασης, θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/16 " 
ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών" , τη λοιπή Ελληνική Νομοθεσία περί Δημοσίων 
Έργων και τουςόρους της αναλυτικής διακήρυξης

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, της Αναθέτουσας Αρχής, διέπονται από τις διατάξεις 
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, η διαδικασία σχετικά με την υποβολή 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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των προσφυγών και των προθεσμιών, περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο -3- της αναλυτικής διακήρυξης 
( παράγραφος 3.4)

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ -2-
Πόλη: ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Ταχ. κωδικός: 53200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: giovanitsael@amyntaio.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2386350144
Φαξ:  +30 2386350133
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.amyntaio.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/05/2021

mailto:giovanitsael@amyntaio.gr
www.amyntaio.gr
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